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Název práce: Diagnostika a rozvoj dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v
předškolním věku
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na současné diagnostické nástroje a možnosti
rozvoje dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním
věku. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení
praktické části práce, v níž realizovala kvalitativní výzkumné šetření
sledující možnosti rozvoje a zároveň i validitu a reliabilitu
dostupných diagnostických materiálů určených pro sledování dílčích
funkcí u dětí předškolního věku. Výzkumný vzorek tvořili 3
probandi.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce je po stránce obsahové i formální kvalitně
zpracována. Autorka vycházela z dostatečného počtu relevantních
zdrojů. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla
cíle, metody a závěry výzkumného šetření. Porovnala oba
diagnostické nástroje použité ve výzkumném šetření. Vyjádřila se k
výhodám i nevýhodám jejich aplikace v diagnostické praxi sledované
skupiny dětí. Komentovala tvrzení na s. 38 „alternativním způsobem
tak, aby se obě strany alespoň trochu dorozuměly, pokud nesdílí
stejný komunikační kód".
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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